
A solução completa

para todas as exigências

Sistemas de colheita de sangue
Tão únicos como os seus pacientes
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Grupo SARSTEDT
Crescimento é sinónimo de progresso Crescimento é sinónimo de progresso

o Grupo SARSTEDT tornou-se numa empresa global, com 13 unidades de produção na Europa, América 
do Norte e Austrália, com 2.600 colaboradores. Durante décadas, a investigação e o desenvolvimento de 

consolidação da nossa atual posição no mercado como fornecedor principal nos produtos de laboratório e de 
diagnóstico.

cliente
Desde o desenvolvimento ate à produção e vendas - todos os serviços vêm de uma única fonte.

Desenvolvimento

Produção

Qualidade
O uso dos nossos produtos diretamente nos pacientes, assim como em laboratórios de investigação e 
desenvolvimento, exige a garantia de um elevado padrão de qualidade. Asseguramos essa exigência através 
no nosso moderno sistema integrado de gestão da qualidade, em conformidade com a norma  
EN ISO 13485.

Vendas

distribuidores experientes.
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S-Monovette®

O sistema de colheita de sangue moderno

O foco está nas pessoas

S-Monovette® – A revolução na colheita de sangue

Um sistema – duas técnicas 
combinadas na S-Monovette®

 ✓ Aplicável a qualquer veia

 ✓ Ótima qualidade da amostra

 ✓ Económico

 ✓ Seguro

Sistema fechado

Sistema aberto

Técnica de aspiração

Técnica de vácuo

em
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S-Monovette® – Técnica de aspiração e de vácuo

Técnica de aspiração

...a técnica de colheita suave para a rotina da colheita de sangue
A técnica de aspiração é a técnica de colheita suave para todas as condições das veias. Evita o colapso até 

O foco está nas pessoas
A tendência para o envelhecimento da população gera exigências muito especiais na prestação dos cuidados 

® 
fornece a resposta com a sua variedade de técnicas de colheita num único sistema. De acordo com a 

Está comprovado que 49,1%* de todos os pacientes são

• menores de 5 anos de idade ou

• mais de 65 anos de idade.

Isto demonstra a importância de uma colheita de sangue suave de 
modo a obter resultados ótimos da amostra.

*Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten 2011  

Técnica de vácuo

Uma vantagem especial da técnica de vácuo do S-Monovette®

caso da técnica de aspiração.

Técnica de aspiração

Técnica de vácuo

Crack!CCCCra

Crack!C

1. Imediatamente antes da punção coloque a 
S-Monovette® na agulha de segurança, encaixando-a 
suavemente e rodando no sentido horário.  
Puncione a veia.

2. Puxe lentamente o êmbolo de modo a criar um suave 

® na 
agulha de segurança, procedendo à colheita conforme 
o procedimento descrito anteriormente.

3. Retire a S-Monovette® da agulha de segurança, 
desencaixando-a suavemente rodando no sentido 
anti-horário. A agulha de segurança permanece na 
veia. Retire em seguida a agulha da veia.

4. Para transporte e centrifugação, dever-se-à trancar o 
êmbolo na base da S-Monovette®, quebrando-o em 
seguida.

1. Recomendamos o uso da primeira S-Monovette®

aspiração, para que a colheita de sangue inicie suavemente.  
®

vácuo imediatamente antes da colheita de sangue.  
A haste deverá ser removida.

2. ®

descrito anteriormente. 

3. 
S-Monovette® ® de segurança, 
e em seguida retire a agulha da veia.
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Punção segura
...mesmo em veias em condições frágeis, devido ao ângulo plano  
de punção.

Sempre um sistema pré-acoplado
A agulha de segurança está sempre pronta a utilizar e não precisa  
de ser acoplada no adaptador de agulhas.

Agulha de segurança – segurança na colheita de sangue -  

Dispositivo de segurança da agulha de 
segurança
A dispositivo de segurança especial da agulha de segurança 

segurança, bloqueando a agulha no dispositivo de  
segurança. Em seguida, é colocado num contentor  
de corto-perfurantes.

ao ângulo plano 

ha de 

a de segurança 

tivo de 
ontentor 

S-Monovette® – Argumentos convincentes de um sistema seguro

®  de segurança – segurança em veias  
em condições frágeis

®

se encontra pré-acoplado e forma uma unidade 

® de segurança e o material do tubo estão 
perfeitamente alinhados com os requisitos de 
colheita de sangue e para posterior descarte num 
contentor de corto-perfurantes. O manuseamento 
com uma só mão do dispositivo de segurança   

® de segurança oferece  
o máximo conforto no trabalho.

do tub
equisitos

rior desca
s. O manusea

tivo de seguran
urança oferece

abalho.

egurança em veias 

uunidade 

bo estão 
s de 
arte num 

amento 
nça  

ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Manuseamento do dispositivo de segurança com uma só mão, adaptador  S-Monovette® ® de segurança

Uma conexão segura

Controlo visual de uma punção venosa bem sucedida
Com a técnica de aspiração, a primeira gota de sangue que entra imediatamente na S-Monovette®, no caso 
de uma punção venosa de sucesso
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Gasimetria

Standard

2,0 ml 1,0 ml

Patient Blood Management (PBM)
S-Monovette®

• 

• Redução da taxa de anemia de origem hospitalar

• Melhor resultado para o paciente

S-Monovette® – Argumentos convincentes de um sistema seguro

Redução de custos associada a uma diminuição da incidência de hemólise
®, 

laboratoriais são distorcidos , especialmente em amostras fortemente hemolisadas, e podem exigir um nova 
colheita. O sistema S-Monovette®

 ✓ Redução do tempo e despesas com pessoal

 ✓ Redução dos custos com material

 ✓ Nenhum custo adicional com reagentes

Amostra sem hemólise Amostra gravemente hemolisada

 

No sistema S-Monovette®, 330 agulhas de Segurança podem ser descartadas num contentor de corto-
perfurantes Multi-Safe. Para a eliminação no sistema de vácuo, para o mesmo número de agulhas, são 
necessárias aproximadamente 5 vezes mais contentores de corto-perfurantes. O sistema S-Monovette® tem, 
portanto, custos com a eliminação muito menores. Para além dos efeitos positivos em termos de custos, 
também garante um menor impacto ambiental.

S-Monovette®

1 caixa = 330 agulhas

Sistema de vácuo

1 caixa = 70 agulhas

vette

Embalagem
• 

• 

• A caixa de cartão plana dobrável usada para a S-Monovette®

Volume de resíduos  
5 x superior

para embalagem de sistema de vácuo

Soro-gel

Standard

✓

EDTA

Standard

✓

NOVO
!

Citrato Citrato PBM

Standard

✓

= 70 agulhass330 agulhas 1 cai

em

Fi
m

 d
as perdas de sangue

M

enos é mais

✓
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S-Monovette®

Variedade nas dimensões e preparação

Escolha do código de cor

S-Monovette® – Códigos de cor Internacionais

Soro-Gel (ativador de coagulação)
Além dos grânulos, esta S-Monovette®

19 IU/ml de sangue) na S-Monovette®.

EDTA K3
sangue. A S-Monovette® K2 gel além de EDTA (1.6 mg/ml de sangue), contém gel que oferece maior 
segurança na separação entre o sangue e o plasma.

A S-Monovette®

glicólise e EDTA (1.2 mg/ml de sangue) como anti-coagulante.

Análise de coagulação (citrato de sódio)
Citrato pré-doseado com uma solução molar de 0.106 M, equivalente a 3.2% citrato tri-sódico, é o anti-

Velocidade de sedimentação (citrato de sódio)
O citrato é preparado como uma solução molar de citrato trissódico de 0,106 para determinação de VS.  

 
O sistema S-Monovette® Sediplus® (método de Westergren) ou o sistema fechado S-Sedivette® (método 

Escolha do código de cor

 

Baseado no 
código da UE  

Baseado no  
código dos EUA  

Soro (ativador de coagulação)
As S-Monovette® contêm grânulos de poliestireno revestidos com ativador de coagulação (silicato). Em 
condições normais, este aditivo permite que o sangue coagule em 20 a 30 minutos para que a amostra 
possa depois ser centrifugada.
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Análises especiais

S-Monovette® ThromboExact

Pseudotrombocitopenia
A S-Monovette®

devido à incompatibilidade do anticoagulante (como EDTA, citrato, heparina), também 
referida como pseudo-trombocitopenia. A S-Monovette® ThromboExact (revestida 
com um composto de magnésio) impede a formação de agregados plaquetários 

após a colheita de sangue.

S-Monovette® GlucoEXACT

Determinação precisa da glicose
A S-Monovette® GlucoEXACT possui uma preparação inibidora de glicólise 

de Diabetes (DDG), bem como as normas alemãs de tratamento 
(NVL) para Diabetes tipo 2. A S-Monovette®

imediatamente a concentração de glicose até 48 h em 
temperatura ambiente. O fator de correção para o cálculo 
da concentração real de glicose de 1,16 deve ser levado em 
consideração.

S-Monovette®

Função dos trombócitos
A S-Monovette®

Diagnostica, agora conhecida como Roche Diagnostics, para medir a atividade dos 
trombócitos usando o Multiplate®  
Ao contrário do citrato ou da heparina, a hirudina atua através da inibição 
direta da trombina e permite o diagnóstico da função plaquetária no seu 

plaquetas durante o tratamento, bem como para detectar  
ou excluir distúrbios da função plaquetária.

S-Monovette® para PFA 100

Função dos trombócitos
A preparação da S-Monovette®

foi especialmente desenvolvida para os requisitos do sistema de medição Siemens 

S-Monovette® 

praticamente constante à temperatura ambiente sem centrifugação até 8 horas 
após a colheita de sangue e até 96 horas se a centrifugação ocorrer dentro das 
primeiras 8 horas, graças à barreira de gel formada entre o soro e o coágulo 
de sangue.

S-Monovette® para a análises de metais 

Determinação de oligoelementos
A S-Monovette® para análise de metais em combinação com uma agulha especial 
S-Monovette® foi desenvolvido para investigar os oligoelementos mais comuns.  

para o sistema composto pela agulha e S-Monovette®

2,5 5 10
1,5 50 40
8,0 70 10
5,0 70 10

S-Sedivette®

Medição da velocidade de sedimentação do sangue
A S-Sedivette® é um sistema fechado e higiénico para sedimentação 
de sangue feito de plástico à prova de quebra. A medição da 
velocidade de sedimentação ocorre diretamente nos tubos  
de colheita.

edição Siemens

 

®

®

® ESR and Sedivette® blood 
® S 200 and S 2000 measuring 

®
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A escolha da técnica de colheita 
permite a colheita de sangue segura  
e higiénica - para cada paciente  
e cada aplicação.

Sistemas de colheita de amostra arterial, 

venosa e capilar

Colheita de amostra venosa e arterial
A Monovette®

arterial. O uso de heparina balanceada com Ca2
® de gasimetria. Isto garante a 

mistura rápida e ótima do sangue com o anti-coagulante.

A Monovette® para gasimetria 

adaptador de membrana  
pré-acoplado!

Colheita de amostras capilares e acessórios

O plástico especial de baixa permeabilidade ao gás e o revestimento de 
heparina balanceada com Ca  garantem resultados corretos de medição.

rapidamente preenchidos. A amostragem é facilitada e o risco de 

Tampas de Libertação Rápida
Diferentes tamanhos das tampas de libertação rápida garantem a vedação  
correta e segura de capilares com diferentes diâmetros externos.

ga
os e

arantem a vedação 
externos.

limalha de agitação para frente e para trás dentro do capilar, 
é a escolha perfeita para garantir a mistura ideal do material 
da amostra com o anti-coagulante.

Colheita segura



20 21

S-Monovette® Pediátrica
 

de amostra

Exigências especiais na pediatria

S-Monovette®

Exigências especiais na pediatria

O sistema de colheita de sangue para exigências

individuais na pediatria

 
 

Devido ao seu formato especial, com dimensões menores e um volume nominal menor,  
a S-Monovette® é uma maneira ideal de atender às rigorosas exigências pediátricas.

Técnica de aspiração

aspiração (ver página 9), torna a S-Monovette® para pediatria a solução ideal a pediatria a solução ideal

enor, 
s.

Tubo de suporte
Dispomos de um tubo de suporte especial, para a 
S-Monovette® Pediátrica que permite a adaptação a 
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Agulha neonatal – ótimo manuseamento

A colheita de sangue delicada em recém-nascidos e prematuros

A nova agulha neonatal elimina o procedimento 
anteriormente problemático de quebrar a 
ponta Luer das agulhas Luer. O formato 
foi especialmente adaptado às exigências 
de punções venosas em recém-nascidos 
e bebés prematuros. A pega estriada 

mão e pode ser girada em 360 ° com um 
ótimo manuseamento. Graças à qualidade 

Agulhas Neonatais e microtubos preparados

o manuseamento

Uma pega estriada, permite uma punção simples e segura, enquanto 

Microtubos preparados

agulhas neonatais para colheita de sangue em crianças ou bebés prematuros.

Tubo de suporte

preparados, o que permite uma adaptação a todos os sistemas de análise e 

Microtubos com tampa de rosca

o microtubo de polipropileno estável, tornam o microtubo com tampa de 

uma alternativa para adaptação direta aos analisadores.

Microtubos com tampas de pressão
As tampas de pressão acopladas tornam os microtubos perfeitos para a 
operação com uma só mão. A etiqueta transparente permite um controlo ótimo 
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Tampa com código de cores

 
e processados rapidamente no laboratório.

Adaptadores e acessórios para uma colheita de sangue segura

Adaptador Múltiplo

Lock. Permite uma conexão entre a S-Monovette® e todos os 
sistemas Luer, como cateteres intravenosos e válvulas de três 
vias.

permitindo o enchimento de frascos de hemocultura comuns com gargalo largo e/ou 

a S-Monovette®.

Adaptador de membrana
O adaptador de membrana permite a adaptação segura de uma agulha S-Monovette®  

® a um sistema Luer.

Seraplas® V
® V permite a separação clara do soro/plasma  

Garrote descartável

nosocomiais.

®

® é para adaptar à S-Monovette®  
A S-Monovette® permanece fechada de forma segura desde a colheita de sangue até a produção 

® também garante o uso moderado de sangue e um excelente 

lo largo e/ouu

Garrote
O garrote permite a colheita segura de sangue devido ao seu prático 

isento de látex.



26 27

Automação laboratorial
A Sarstedt oferece uma ampla gama de sistemas 
de automação, desde o Etiquetador de Tubos pré-
colheita de sangue até equipamentos de pré e pós 
análise. Dependendo do tamanho do laboratório e 
da tarefa, pode escolher entre uma variedade de 

descapsuladores até grandes distribuidores 
modulares de amostras.

Soluções de sistema para um ótimo processamento de amostras
A Sarstedt oferece uma vasta gama de equipamentos de pré e pós-análise. As soluções de sistema descritas 
abaixo fornecem uma visão geral inicial do nosso portfólio de equipamentos. Por favor, visite nosso site 
www.sarstedt.com para mais informações.

Equipamentos Sarstedt

Nos laboratórios médicos modernos, a qualidade dos resultados da análise  
 

compactas e económicas permitem a centrifugação direta no local onde o sangue  
é colhido.

Sistemas de determinação de Velocidade de 
sedimentação do sangue

sistema de sedimentação de sangue S-Sedivette® permitem 

multifuncional digital facilita a leitura dos valores medidos.

Agitadores
 

dos vários recipientes de amostra. 

Resumo da gama completa de equipamentos
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Colheita de sangue capilar
As exigências  individuais determinam o desenvolvimento dos  
nossos sistemas de colheita de sangue capilar

Colheita de sangue capilar

dos nossos sistemas de colheita de sangue capilar. Os requisitos para a colheita de sangue entre 
os diferentes grupos de pacientes - crianças, adultos e pacientes geriátricos - exigem sistemas 

Microvette®, Multivette® e Minivette®.

Comprove a nossa perfeita 
adaptação às suas necessidades.
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Microvette®

o efeito de aerossol ao abrir e 
garante um fecho seguro.
o e
gar

Manuseamento da Microvette® 100/200 e Microvette® 300/500
Microvette®

Microvette® 300/500 – colheita de sangue com o bordo de colheita

A Microvette®

• 
com a respetiva graduação

• 
aerossol

•  
e de pacientes

• Para evitar trocas acidentais ou perdas, a tampa pode ser encaixada 
no fundo do recipiente durante a colheita de sangue

O tubo interno cónico da 
Microvette® 300 alcança um ótimo 
sobrenadante de soro e plasma 
para a pipetagem, mesmo com 
pequenas quantidades de sangue.

Todas as Microvette® estão 

validade e o número do lote.

T

Microvette® CB 200 VS
A Microvette® CB 200 VS é ideal para medir a velocidade de sedimentação do sangue 
capilar. A Microvette® CB 200 VS, pré-doseada com citrato, contém uma tampa fechada 
com um capilar de colheita montado (end-to-end) e um capilar de sedimentação. 
Desempenho semelhante quando comparado com o método Westergren. O baixo 

O suporte de VS com painel graduado e 10 estações  
 

Microvette® CB 200 VS.

e 
adaa 

Microvette® 300/500
 

sangue capilar, onde todo o bordo da colheita pode ser usado. O formato especial  
do tubo interno cónico da Microvette® 300 permite uma boa mistura, mesmo de  
pequenas quantidades de sangue.

Microvette® 100/200
Dependendo das necessidades, a Microvette®

A Microvette®

• 

• Também indicado para a colheita sem capilar

• 

• As tampas de libertação rápida com código de cores e a etiqueta asseguram a 

• A Microvette® 100/200 é fornecida numa prática embalagem StackPack
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Minivette® POCT e Multivette® 600 ®

Lanceta de segurança

Para uma punção segura, confortável e suave

 

ósseas.

® - Lanceta de incisão

Para uma excelente punção do calcanhar em prematuros e recém-nascidos
®

Manuseamento – Lanceta de segurançaManusenamento – Minivette® POCT

®

Minivette® POCT
A Minivette®

®

• Distribuição direta e precisa de pequenos volumes

• 

• 

• 

1 3b3a2 PARAR

T

Colheita de sangue capilar e venoso num só sistema

Multivette® 600
®  

de sangue capilar ou de sangue venoso.
Para a colheita simples de sangue venoso, é aplicada uma agulha Luer sobre o tubo capilar  
da Multivette®. Um formato especial permite um enchimento automático do tubo interior, 
exclusivamente através da pressão venosa.
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Eliminação, envio e transporte de amostras

Além dos nossos sistemas de 
colheita de sangue, a Sarstedt 
também oferece soluções para 

de colheita de sangue por 

e eliminação. Esta gama 
é complementada com 
produtos de manuseamento, 
processamento, 

amostras.

Para mais informações, solicite 
as nossas brochuras especiais.

Tabuleiro de segurança

perfeitamente todo o processo de colheita de sangue.  
O aprovisionamento preciso permite uma operação 

componentes necessários para a colheita de sangue, 
desde o suporte S-Monovette® até ao contentor para 
corto-perfurantes Multi-Safe.

Eliminação, sistemas de envio e transporte, manuseamento de amostras Resumo do programa de acessórios

Suporte S-Monovette®

O suporte remove universal com e sem uma pega 

economia de espaço e para processos de automação 
em sistemas de distribuição de amostras. As 

Tubos com fundo falso
A Sarstedt oferece tubos com fundo falso em vários diâmetros e volumes,  
feitos à medida para automação laboratorial.

Tampas
Uma vasta gama de tampas de rosca e tampas para os vários diâmetros 

contra evaporação.

Para mais informações, solicite as nossas brochuras especiais.

Tabuleiro de segurança

Tu
A S
feit

Ta

Contentores para corto-perfurantes Multi-Safe
Os contentores para corto-perfurantes Multi-Safe garantem  

 

Mala de transporte e caixa de envio
As malas de transporte e caixas de envio são ideais para o transporte seguro de  
substâncias biológicas da categoria B da classe de substâncias UN3373, de acordo  

 
com uma abertura ampla ou saco plástico com fecho de Clip. A caixa de correio  

 
contentores de envio e frascos de diferentes dimensões.  



Se tiver alguma questão,
teremos todo o gosto  
em esclarecer!

SARSTEDT S.A.

Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com


